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ตั้งใจฟังธรรมะนะ มาวัดก็มาฟังธรรม มาประพฤติปฏิบตั ิ เวลาจะประพฤติปฏิบตั ิมนั มี
ความพร้อมไง เวลาคนเกิดมาเพราะมีหนี้เวรหนี้กรรมถึงได้มาเวียนว่ายตายเกิด เวลาเกิดเป็ น
มนุษย์ ด้วยกรรมดีๆ เกิดเป็ นมนุษย์ ความเป็ นมนุษย์มีค่ามาก เพราะมีค่ามาก มนุษย์มีสมอง
มนุษย์มนั แยกผิดแยกชัว่ แยกดีได้ เพราะมนุษย์ เราถึงมีสติมีปัญญา
คนมีสติปัญญา เห็นไหม เราเกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
สอนเรื่ องอะไร พระพุทธศาสนาสอนเรื่ องเกิด แก่ เจ็บ ตายไง เวลาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะๆ ถ้า
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ สิ่ งที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมาจากไหน มาจากการกระทา กรรม
ย่อมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน เวลากรรมจาแนกสัตว์ให้เกิดต่างๆ กัน กรรมมาจากไหน กรรม
ก็มาจากกามือเรานี่ไง เพราะกามือเราทาทั้งนั้นน่ะ เพราะเราทามาเองๆ สิ่ งที่ทามาเอง มันถึงเป็ น
หนี้เวรหนี้กรรมไง
เวลาหนี้เวรหนี้กรรมเกิดมา เกิดมาเป็ นมนุษย์ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
สอนให้เสี ยสละ ให้เสี ยสละ การเสี ยสละ เสี ยสละสิ่ งที่ไม่ดีไม่งามในหัวใจของเรา แต่สิ่งที่เป็ น
คุณงามความดีให้รีบขวนขวาย การขวนขวายๆ ทาคุณงามความดีเพื่อเราๆ ระดับของทาน ระดับ
ของทานมีน้ าใจต่อกัน สังคมร่ มเย็นเป็ นสุ ข สังคมร่ มเย็นเป็ นสุ ข ในการประพฤติปฏิบตั ิมนั ก็จะมี
โอกาสไง สังคมมีแต่ความขัดแย้ง เราทาสิ่ งใดเราทาไม่ได้หรอก มีแต่ความขัดแย้ง เราต้องคอย
หลบหลีก หลบหลีกภัยของเรา ถ้าหลบหลีกภัยของเรา มันจะมาประพฤติปฏิบตั ิสิ่งใดล่ะ
แต่ถา้ มันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสอนให้มีเมตตา
ต่อกัน พอมีเมตตาต่อกันนะ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เขามีเวรมีกรรม มีเวรมีกรรมด้วย
นิสัยใจคอของเขา นิสัยใจคอของเขา เวลาเราเจอสิ่ งใดแล้วเราหลบเราหลีกของเรา เราหลบเรา
หลีก เราทาคุณงามความดีของเรา คุณงามความดีเพื่อเราไง
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โลกเขา เขาแสวงหากันมาเพื่อประโยชน์ของเขา ถ้าเขาเป็ นหนี้เป็ นสิ นกัน เขาต้องใช้หนี้ใช้
สิ นของเขา ถ้าเขาไม่ใช้หนี้ใช้สินของเขา เขาก็ตอ้ งบังคับใช้กฎหมาย เวลาบังคับใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมายด้วยความถูกต้องผิดไง นัน่ เป็ นเรื่ องการใช้หนี้นะ
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอก ทุกข์ดว้ ยความเป็ นหนี้ เวลาเราพ้นจากความ
เป็ นหนี้ คนที่เป็ นหนี้เป็ นสิ นเป็ นทุกข์เป็ นยากมากนะ ต้องคอยหลบคอยหลีกตลอดเวลา ว่าเขาจะ
มาคอยตามทวงหนี้ของเขา เห็นไหม เราเป็ นหนี้เป็ นสิ นเขา เรายังไม่มีโอกาสจะใช้เขา เราต้อง
หลบต้องหลีก นี่ทุกข์ดว้ ยความเป็ นหนี้ ถ้าเราใช้หนี้ใช้สินเราหมดแล้วเราเผชิญหน้าเขาได้หมด
แหละ เราไม่เป็ นหนี้เป็ นสิ นใคร ใครจะมีอานาจเหนือเรา คนเกิดมาเสมอภาคกันด้วยกันทั้งนั้น
น่ะ นี่สิ่งที่ความทุกข์ที่ความเป็ นหนี้
เวลาเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา เราพ้นจากความเป็ นหนี้ๆ นี่หนี้ทางโลกนะ แต่เวลาหนี้เวร
หนี้กรรม หนี้เวรหนี้กรรมมันมีเวรมีกรรมมามันถึงเป็ นจริ ตนิสัย เวลาคนเกิดมาทาไมมีความรู ้สึก
นึกคิดไม่เหมือนกัน ความรู ้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน จริ ตนิสัยมันฝังมา พันธุกรรมของจิต
พันธุกรรมของจิตด้วยการกระทามา เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ๔
อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย ความเป็ นพระโพธิสัตว์ปรารถนาแต่คุณงามความดี สร้างแต่
คุณงามความดีของท่าน เสี ยสละทั้งนั้น เสี ยสละเพื่อโพธิญาณของท่าน ท่านมีเป้าหมายของท่าน
อธิษฐานบารมี เป้าหมายการที่เราจะกระทาให้ถึงเป้าหมายของเรา ถ้าเราอธิษฐานบารมี เราตั้ง
ของเราแล้วเราพยายามกระทาของเรา ทาของเรา มีจุดยืนของเรา
คนที่อ่อนแอตั้งเป้าหมายไว้ มีความเจตนาสิ่ งใดไว้แล้วทาไม่สมความปรารถนา แล้วก็
อ่อนแอ อ่อนแอก็ลม้ ลุกคลุกคลานไป ไม่มีจุดยืนของเขา นี่ไง สิ่ งนี้มนั เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาจาก
ไหน เกิดขึ้นมาจากการกระทาของเรา เกิดขึ้นมาจากจริ ตนิสัย เกิดขึ้นมาจากการกระทา
ถ้าคนที่เขามีการกระทา เขามีความมัน่ คงของเขา ความมัน่ คงของเขา เวลาภาวนา ครู บา
อาจารย์ของเราทั้งชีวิตนะ เวลาพระบวชมาตั้งแต่เป็ นเณร บวชมาตั้งแต่เป็ นเณร ชีวิตทั้งชีวิตเลย
แล้วประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาก็ท้งั ชีวิตทั้งนั้นน่ ะ แล้วทั้งชีวิต เวลาเรานัง่ สมาธิภาวนาสักชัว่ โมงสอง
ชัว่ โมง เรามีความหงุดหงิดไหม เรามีความขับดันในหัวใจไหม เราปฏิบตั ิไปแล้ว สิ่ งที่ทาไปมัน
จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ เราปฏิบตั ิไปแล้วจะเสี ยเวลาเปล่าหรื อเปล่า เวลาคนทาความดีๆ
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แล้วมาคิดทีหลังเลย เราไม่น่าทาเลย เราใช้ชีวิตเราสะดวกสบายกว่านี้ เราหลงผิดไปๆ เห็นไหม
เวลามันอ่อนแอ
เวลามันเข้มแข็งขึ้นมานะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็ นคน ในบรรดาสัตว์สอง
เท้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริ ฐที่สุด ความประเสริ ฐเลอเลิศอันนั้นประเสริ ฐเลอ
เลิศมาจากไหนล่ะ เวลาประเสริ ฐเลอเลิศ ประเสริ ฐเลอเลิศมาจากหัวใจขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้านะ เวลาตรัสรู ้อยูโ่ คนต้นโพธิ์นนั่ น่ ะ มันตรัสรู ้ในหัวใจขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าไง มันเลอเลิศ เวลาตรัสรู ้มาแล้วจะรื้ อสัตว์ขนสัตว์ เป็ น สตฺ ถา เทวมนุสฺสาน
เทศนาว่าการ ๓ โลกธาตุ เทวดา อินทร์ พรหมเราปรารถนา
นรกสวรรค์มีไหม เราเชื่อไหม นรกสวรรค์มีหรื อเปล่า แล้วพรหมมาฟังเทศน์องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหรื อเปล่า
เวลาพรหมมาฟังเทศน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทวดามาฟังเทศน์องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ไง เวลาตรัสรู ้ธรรมขึ้นมาแล้วมันเป็ นประโยชน์ตรงนั้นไง ประโยชน์ในใจ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่เพราะการปลดเปลื้องกิเลสตัณหาความทะยานอยากใน
ใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความปลดเปลื้องด้วยอาสวักขยญาณ อาสวักขยญาณมัน
ทาลายไง
บุพเพนิวาสานุสติญาณ เวลาระลึกถึงที่มาของเราไง เราทาสิ่ งใดมา เราทาสิ่ งใดมาเราถึงมา
นัง่ อยูเ่ ป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ เวลาถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิไม่ถึงสิ้ นสุ ดแห่ งทุกข์ จุตูปปาตญาณมันยัง
ไปข้างหน้า เวลาอาสวักขยญาณมันทาลายอวิชชาในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาตรงนี้ไง นี่ศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาสอนลงที่นี่
เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจักฯ พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็น
ธรรมๆ ปัญจวัคคีย ์ ๕ คนฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน ด้วยอานาจ
วาสนา
มีแต่พระอัญญาโกณฑัญญะเท่านั้นที่มีปัญญาแทงทะลุธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปในใจของตนได้ เห็นไหม สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่ ง
ทั้งหลายทั้งปวงต้องดับเป็ นธรรมดา
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แต่ของเรามันไม่ธรรมดา เกิดขึ้นมาก็ดีใจ ดับไปก็เสี ยใจ อยูก่ บั เราก็ถนอมรักษา มันไม่
ธรรมดากับเรา ไม่ธรรมดาที่ไหนล่ะ โดยข้อเท็จจริ งของมันเป็ นอย่างนั้นอยูแ่ ล้ว แต่ดว้ ยตัณหา
ความทะยานอยากของเราต่างหากล่ะ เราต้องการปรารถนาให้มนั อยูก่ บั เรา เราต้องการปรารถนา
เราต้องการของเรา นี่มนั ไม่ธรรมดาตรงนี้ไง ถ้าไม่ธรรมดา นี่ไง ด้วยจริ ตนิสัย เวลาคนที่มี
สติปัญญา เวลาฟังธรรมๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า “พระอัญญาโกณฑัญญะรู ้แล้วหนอ อัญญาโกณฑัญญะรู ้แล้วหนอ” นี่เวลาองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วมีผรู ้ ู ้ตาม ผูร้ ู ้ตามเพราะเป็ นความปรารถนาของท่าน ท่าน
ปรารถนามารื้ อสัตว์ขนสัตว์ก็ร้ื อสัตว์ขนสัตว์ในใจของสัตว์โลก ในหัวใจของเรานี่ ในหัวใจที่มนั
ทุกข์มนั ยากอยูน่ ี่ ถ้ามันทุกข์มนั ยากอยูน่ ี่ ระดับของทาน ระดับของทานนี่ฆราวาสธรรม เราเป็ น
ฆราวาส เราก็พยายามหมัน่ ฝึ กฝน
การเสี ยสละนี้เป็ นการฝึ กฝนหัวใจ เวลาเราจะเสี ยสละมันเสี ยสละมาจากไหน เวลามัน
ตระหนี่ถี่เหนียวมันอยูท่ ี่หวั ใจนี้ ของกูๆ มันให้ไม่ได้หรอก แต่ถา้ มันคิดจะให้ มันคิดจะให้นะ
ของมันจะล้นฟ้ามาจากไหน ถ้ามันคิดจะให้ มันให้ได้เลย แต่ถา้ มันไม่คิดจะให้ ของเก็บไว้ใน
บ้านในเรื อนมันสะสมไว้ จะเผามันตายมันยังไม่รู้จกั เป็ นประโยชน์กบั ใครทั้งสิ้ นเลย แล้วมัน
ตระหนี่ถี่เหนียวไง
นี่ไง เวลาระดับของทานๆ เวลาระดับของทานมันสละที่นี่ ความตระหนี่ถี่เหนียวในหัวใจ
นั้น ความตระหนี่ถี่เหนียวในหัวใจมันเกิดจากไหน มันเกิดจากตัณหาความทะยานอยาก ความไม่
รู ้ไง ที่ว่าของกูๆ มันคิดว่าของมันๆ แต่ไม่ใช่เลย เวลาสิ่ งนี้มนั เป็ นสมมุติสัจจะ สิ่ งที่เราหามานะ
เราไม่พลัดพรากจากเขา เขาก็ตอ้ งพลัดพรากจากเรา มันเป็ นตามข้อเท็จจริ งอยูแ่ ล้ว สรรพสิ่ งใน
โลกนี้เป็ นอนิจจัง ไม่มีสิ่งใดคงที่เลย แม้แต่ค่าของเงิน ค่าของเงินมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
นี่ก็เหมือนกัน ของเราๆ เราคิดว่าของเราไง มันเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลา เราไม่ได้
พลัดพรากจากเขา เขาก็ตอ้ งพลัดพรากจากเรา เก็บไว้ๆ เราไม่ตายใช่ไหม เวลาเราตายไปแล้ว สิ่ ง
นั้นมันเป็ นปู่ โสมเฝ้าทรัพย์ ไม่เป็ นประโยชน์กบั ใครเลย แต่ถา้ เราเสี ยสละไป เราเสี ยสละไป
ตั้งแต่ตอนนี้ จิตใจมันรับรู ้อยูต่ อนนี้ พอจิตใจมันรับรู ้ เจตนาที่เสี ยสละไปๆ การเสี ยสละนั้น
ฝึ กหัดจริ ตนิสัยของเราด้วย แล้วมันได้บุญกุศลของเราด้วย เพราะอะไร เพราะเราเป็ นคนเสี ยสละ
เอง เราเป็ นคนกระทาเอง ความลับไม่มีในโลก ของที่เราเสี ยสละไปเองเป็ นของเราหรื อของเขา
เราเสี ยสละวัตถุออกไป ของของเราเป็ นของเรา ทิพย์สมบัติมนั ไปของเรา แล้วมันตบแต่งของมัน
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มันแก้ไขดัดแปลงหัวใจของเรา ถ้ามันดัดแปลงหัวใจของเราจนจิตใจของเรามันอิ่มบุญ คาว่า “อิ่ม
บุญ” ทาบุญจนเป็ นเรื่ องปกติ มันอิ่มมันเต็มของมัน
เวลามันอิ่มบุญของมันแล้วถ้ามันมีอานาจวาสนา มันก็จะขวนขวายไง ขวนขวายอัตต
สมบัติ สมบัติของหัวใจ สมบัติของหัวใจ สติสมบัติ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ สมาธิเกิดขึ้นๆ
ถ้ามันเป็ นสมบัติของเราขึ้นมา เราฝึ กหัดขึ้นมา
คนไม่ฝึกหัดนะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาสวักขยญาณ ทาลายอวิชชาในใจของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรามีอะไร เรามีอะไรบ้าง สติก็ชื่อ สมาธิก็ชื่อ ปัญญานี่คิดเอา
เป็ นสัญญา มีอะไรบ้าง ไม่มี
ถ้ามันเป็ นจริ งๆ ขึ้นมา เรามาฝึ กหัดอยูน่ ี่ไง ถ้าสติกใ็ ห้มนั เป็ นตัวจริ งๆ ขึ้นมา สติ
หมายความว่า ความระลึกรู ้มนั ระลึกรู ้ในใจนี้ ถ้ามันจะคิดสิ่ งใด มันจะไปกว้านเอาสิ่ งใดมาเป็ น
ทุกข์เป็ นร้อนในหัวใจ เอ๊อะ! เอ๊อะ! เอ๊อะ! สติมนั ทัน หยุดหมดแหละ นี่สติจริ งๆ มันมีคุณค่า
อย่างนี้ สติจริ งๆ มันมีคุณค่ายับยั้งความรู ้สึกนึกคิดเราได้ สติจริ งๆ มันระลึกอยูต่ วั เรานี้ ถ้าระลึก
รู ้ตวั เรานี้ มันฟุ้งซ่ านไปไหม เวลากิเลสมันท่วมหัว เวลามันฟุ้งซ่ านไป กิเลสมันกลับบ้าน กิเลส
มันนอนไม่ตื่น เราก็คิดไปทัว่ ไปกว้านเอาไฟมาเผาเต็มที่เลย สติยงั ไม่ตื่นเลย สติตื่นขึ้นมาหยุด
หมดแหละ นี่สติธรรม
สมาธิธรรม ฝึ กหัดสมาธิ ถ้าจิตมันสงบระงับ เราฝึ กหัดสมาธิของเรา หายใจเข้านึกพุท
หายใจออกนึกโธ ใช้อานาปานสติกาหนด มีคาบริ กรรมของเรา มีคาบริ กรรมของเราคือจิตมันมี
การกระทา การกระทามันมีนวกรรมในใจของมัน มีการกระทาของมัน ถ้ามันเป็ นความจริ งๆ ที่
มันทุกข์มนั ยากอยูน่ ี่ ที่เวลามันขาดสติ มันพลั้งเผลอไปนี่ มันไปกว้านเอาฟื นเอาไฟมาเผามัน
ทั้งนั้นน่ะ ถ้ามันเอาไฟมาเผา ถ้ามีสติมนั ก็หยุดไง หยุดแล้วสื บต่ออย่างไร นี่ไง ถ้าสื บต่ออย่างไร
สันตติจะให้มนั คงที่อย่างไร ถ้าคงที่อย่างไร เราก็มีคาบริ กรรมของเราไว้ เรารักษาของเราไว้
พอรักษาของเราไว้ ตัณหาความทะยานอยากมันอยูท่ ี่จิต มันก็บิดเบือน มันก็ขบั ดัน ล้มลุก
คลุกคลาน ปฏิบตั ิใหม่ๆ ล้มลุกคลุกคลานทั้งนั้นน่ ะ ทรัพย์สมบัติขา้ งนอก เราเห็นแล้วเราไป
กว้านหามาเป็ นของเราได้ เวลาหัวใจแท้ๆ ของเราจะเอาไว้กบั เราเอาไว้ไม่ได้ ของเป็ นของดีๆ รู ้
ว่าของดี ตะครุ บได้แต่เงามัน ไม่ได้ความจริ งสักที
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ถ้าได้ความจริ งขึ้นมา พอมันสงบระงับเข้ามา สุ ขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี สุ ขอื่นใดเท่ากับ
จิตสงบไม่มี ถ้าจิตมันสงบแล้วมันต้องมีความสุ ขของมัน มีความสุ ข ความสงบ ความระงับอันนี้
นี่ไง ถ้ามันเกิดอย่างนี้เกิดสัมมาสมาธิ ถ้าเกิดสัมมาสมาธิ
ถ้าเกิดมิจฉา มันง่วงเหงาหาวนอน มันวูบหายไป มันตกภวังค์ไปต่างๆ มันเป็ นอาการ
ทั้งนั้น มันก่อนที่จะเข้าบ้าน เข้าบ้านของตนไม่ถูก มันก็เข้าบ้านถูกเข้าบ้านผิดอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ ถ้า
มันจิตสงบระงับเข้ามาเป็ นตัวตนของเรา ปั ญญาภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากจิต ไม่ใช่ปัญญา
เกิดจากสมอง ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากจินตนาการ ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากการคาดหมาย การคาดหมาย
มันเป็ นสัญชาตญาณของมนุษย์ไง
มนุษย์มีธาตุ ๔ และขันธ์ ๕ โดยธรรมชาติของสันตติ โดยธรรมชาติของขันธ์ ๕ โดย
ธรรมชาติของความคิดมันคิดโดยธรรมชาติของมัน ถ้าคิดโดยธรรมชาติของมัน พอไปคิดสิ่ งใด
เราก็โอ๊ะๆๆ อยูน่ นั่ น่ะ เพราะอะไร เพราะมันไม่เคยเห็นความเป็ นจริ งไง พอจิตมันสงบแล้วมัน
เกิดภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการภาวนา เรามีสติ มีสมาธิ เราควบคุมของเรา เวลามัน
ออกใช้ปัญญาของมัน ต้องออกใช้ปัญญา การออกใช้ปัญญา สติปัฏฐาน ๔ สติปัฏฐาน ๔ ตาม
ความเป็ นจริ ง คือสติปัฏฐาน ๔ ที่จิตมันสงบแล้วมันค้นคว้าของมันหาตามความเป็ นจริ ง
จิตเราไม่สงบ มันเป็ นการคาดหมาย เป็ นจินตนาการ เราสร้างภาพทั้งนั้นน่ะ ถึงบอกว่ามัน
ไม่เป็ นความจริ งไง ถ้ามันเป็ นความจริ งๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู ้ธรรมขึ้นมา
ตรัสรู ้ธรรมในใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันมีมรรคญาณ มันมีสัจจะมีความจริ งไง
มรรคโดยข้อเท็จจริ ง ไม่ใช่คิดเปรี ยบเทียบ คิดของเราขึ้นมาว่าเป็ นมรรคๆ ไง
สัมมาอาชีวะเราก็ทาอาชีพชอบๆ อาชีพชอบคือการคิดถูกคิดผิดต่างหาก คิดผิดนี่อาชีพผิด
มันเสวย จิตมันคิด เวลามันคิดทางถูก นัน่ น่ะสัมมาอาชีวะ คิดทางถูก จากสัมมาอาชีวะ เทฺวเม
ภิกฺขเว ทางสองส่ วนที่เธอไม่ควรเสพ อัตตกิลมถานุโยค กามสุ ขลั ลิกานุโยค นี่ไง ทางสองส่ วนที่
ไม่ควรเสพ มัชฌิมาปฏิปทา ความสมดุลความพอดีของมันเป็ นอย่างไร ความสมดุลความพอดี นี่
มันเกิดขึ้นมานี่ไง เวลามันเกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาจากหัวใจ นี่ถา้ มันเป็ นจริ งมันเป็ นจริ งอย่างนี้
เราจะบอกว่า ที่บอกว่า เวลาสติ สมาธิ ปัญญา มันมีแต่ชื่อ เวลามันเป็ นจริ งๆ เป็ นจริ งจาก
การปฏิบตั ิไง ฉะนั้น เวลาเราศึกษา ศึกษาเป็ นภาคปริ ยตั ิ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้
ศึกษานะ ปริ ยตั ิเวลาศึกษามาแล้ว ศึกษามาเพื่อประพฤติปฏิบตั ิ
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เรามีการศึกษามา เรามีความรู ้มา เราต้องประกอบสัมมาอาชีวะขึ้นมาให้เรามีทรัพย์สมบัติ
ของเราขึ้นมา เวลาศึกษามา ศึกษาไว้เพื่อประพฤติปฏิบตั ิ ศึกษามาไว้เพื่อการกระทา เวลาเราจะ
ฝึ กหัด เราจะปฏิบตั ิ เราก็กลัวไปหมดเลย นู่นก็จะผิด นี่ก็จะผิดนะ
เวลาเราศึกษามาๆ ศึกษามาเพื่อเป็ นแนวทาง ศึกษามาเพื่อเป็ นความรู ้ที่เราจะทาให้ถู กต้อง
เวลาศึกษาไปแล้วนะ ไอ้ความศึกษานั้นมันก็มาเทียบเคียงว่า อ๋ อ! มันเป็ นอย่างนั้น มันเป็ นอย่างนี้
มันเป็ นอย่างนั้น มันเป็ นอย่างนั้นไปหมดเลย
วาง รู ้แล้ววางไว้ๆ เราพยายามทาให้มนั เป็ นความจริ งขึ้นมา เป็ นความจริ งขึ้นมา มันถึงมีรส
มีชาติ รสของธรรมชนะซึ่ งรสทั้งปวง รสชาติของมัน รสชาติของสัจจะความจริ งไง สุ ขอื่นใด
เท่ากับจิตสงบไม่มีไง แล้วถ้าเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาที่มนั เข้าไปต่อสู ้กบั กิเลสนะ ต่อสู ้กบั กิเลส
ตัณหาความทะยานอยาก
เวลาครู บาอาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏิบตั ิ ท่านบอกสงครามธาตุสงครามขันธ์ มันเกิด
สงครามธาตุสงครามขันธ์ แต่นี่เราไม่มีสงคราม เรามีแต่ตามกันไป เวลามันจูงจมูกก็ตามไปเลย
แต่เวลาครู บาอาจารย์ท่านมีสงครามธาตุสงครามขันธ์ ระหว่างธาตุขนั ธ์มนั ประหัตประหารกัน
ธรรมะ ธรรมะที่เกิดขึ้นมันจะประหัตประหาร มันต่อสู ้กนั ไสกองทัพเข้าใส่ กนั มันต่อสู ้กนั กลาง
หัวใจนะ เวลาครู บาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบตั ิ ดูครู บาอาจารย์ของเราสิ เดินจงกรม ๗ วัน ๗ คืน
เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนมันเพราะอะไรล่ะ เพราะระหว่างสงครามธาตุสงครามขันธ์ ระหว่างกิเลส
กับธรรมที่มนั ประหัตประหารกลางหัวใจ มันสนุก มันครึ กครื้ น มันอาจหาญ มันรื่ นเริ ง คนที่
ปฏิบตั ิที่มีคุณธรรมในหัวใจ โอ๋ ย! มันมีความสุ ขมาก เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเดินได้อย่างไร เดิน
อยูอ่ ย่างนั้นน่ะ ข้างนอกเดินอยูอ่ ย่างนั้นน่ะ แต่ขา้ งในระหว่างกิเลสกับธรรมมันประหัตประหาร
กัน นั้นเวลาภาวนามยปัญญามันเกิด มันเกิดอย่างนั้น
ถ้าภาวนามยปัญญามันเกิดขึ้นมา เวลามันประหัตประหารกันจนกิเลสมันหมอบราบไป มัน
หมอบราบเฉยๆ มันไม่ถึงกับสมุจเฉทปหาน ไม่ถึงกับตายไป มันทาแล้วทาเล่า มันจะมีครู บา
อาจารย์คอยชี้คอยบอกอย่างนี้ คอยชี้คอยบอกเพราะอะไร เพราะถ้าครู บาอาจารย์ส่วนใหญ่ทุก
องค์แล้วเวลาปฏิบตั ิมนั จะมีประสบการณ์อย่างนี้ ประสบการณ์ที่ว่าล้มลุกคลุกคลานก่อน คนเรา
จะทาหน้าที่การงานกว่าจะยืนตัวได้ กว่าจะอยูต่ วั มันก็ตอ้ งเต็มที่นะ เวลาทาไปๆ มันจะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่ หรื อประสบความสาเร็จหรื อไม่ อยูท่ ี่อานาจวาสนาของคนเหมือนกัน อานาจ
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วาสนาของคนนะ ดูสิ ๔ อสงไขย ๘ อสงไขย ๑๖ อสงไขย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของ
เรา พวกเราก็ชื่นชมกันมาก แต่เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุทานนะ เราวาสนา
น้อย อายุเราแค่ ๘๐ ปี เพราะอะไร เพราะ ๔ อสงไขยไง พระศรี อริ ยเมตไตรย ๑๖ อสงไขยไง นี่
การสร้างมามากมันก็ใหญ่มาก ยิง่ ใหญ่มาก ความรู ้มาก สร้างมาน้อยก็นอ้ ย แต่ก็ดว้ ยศีล ด้วย
สมาธิ ด้วยมรรคด้วยผลก็สาเร็ จไปทั้งหมด แต่ก็วาสนานี่ไง
นี่ยอ้ นกลับมาพวกเราไง เอาตรงนี้มาเทียบ มาเทียบว่าทาไมเราล้มลุกคลุกคลาน ทาไมเรา
ทุกข์เรายาก ทาไมเราคิดไม่เหมือนเขา มันทาไมๆ ก็มนั มีที่มาทั้งนั้นน่ะ หนี้เวรหนี้กรรม เราเป็ น
หนี้ก็ใช้หนี้ดว้ ยความเป็ นหนี้ของเรา จบไปกระบวนการในทางโลก แต่ถา้ หนี้เวรหนี้กรรม หนี้
เวรหนี้กรรมของคนที่มนั ลึกลับซับซ้อน มันก็ตอ้ งขวนขวาย ฉะนั้น มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับ
ความรู ้สึกนึกคิดไม่ตอ้ งไปวิตกกังวลใดๆ ทั้งสิ้ น ไม่ตอ้ งเสี ยใจทั้งสิ้ น เราทามาทั้งนั้น ความคิด
ของเรา ความทุกข์ความยากของเรา เราทาเอง เราทามาทั้งนั้น แต่ในปัจจุบนั นี้เราเกิดเป็ นมนุษย์
เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีครู บาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบตั ิจนหู ตาท่านแจ่มแจ้ง ท่านถึงคอย
เตือนเราคอยบอกเราไง ถ้าไม่มีครู บาอาจารย์คอยเตือนคอยบอกเรา เราก็คิดเอง คิดเองก็คิดด้วย
สมองของเรานี่ แล้วคิดแล้วก็มาเสี ยใจน้อยใจ เราไม่น่าเลย เราไม่น่าเลย กูว่าแล้ว กูว่าแล้ว ไม่
ต้องกูว่าหรอก ทาจริ งๆ ทาตรงนี้ แล้วไม่ตอ้ งไปเสี ยใจกับมัน เราทาเอง
เราเกิดมา เราเป็ นมนุษย์เหมือนกัน มีกายกับใจเหมือนกัน ปรารถนาความสุ ข เกลียดความ
ทุกข์เหมือนกัน แล้วเราก็ขวนขวายการกระทาเหมือนกัน เราต้องมีน้ าใจต่อกัน เห็นใจต่อกัน เห็น
ใจต่อกันนะ ทุกคนก็ปรารถนาดีท้งั นั้นน่ะ เราอย่าไปทากระทบกระเทือนใครทั้งสิ้ น องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดนะ เรื่ องศีล ไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่ให้ทาลายกัน แต่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริ ญ สรรเสริ ญถึงการฆ่ากิเลส การฆ่าทิฏฐิมานะความเห็นผิด
ของเรา หัวใจของเราที่จะไปจาบจ้วง ไปคิดทาลายเขา ฆ่ามัน ฆ่ามัน ฆ่าความคิดอย่างนั้นเสี ย ฆ่า
ทาลายไอ้ตณ
ั หาความทะยานอยากในหัวใจของเรา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริ ญ
สรรเสริ ญมาก
เวลาครู บาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการนะ ท่านตีหวั กิเลสในใจของคนน่ะ ไม่ได้วา่ คนหรอก
คนคือคน แต่ไอ้กิเลสในใจนัน่ น่ะมันตัวร้าย มันทาให้เราผิดพลาด ให้เราเสี ยหาย ไอ้กิเลสตัว
นั้นน่ะ ถ้าเรามีสติปัญญา เราก็จะมาแก้ไขกิเลสในใจของเรา อตฺ ตา หิ อตฺ ตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่ ึง
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แห่ งตน ตนเท่านั้นที่จะชาระล้างกิเลสตัณหาความทะยานอยากในใจของตน ตนต้องเข้มแข็ง ตน
ต้องพยายามละเอียดอ่อน พยายามดูแลรักษาหัวใจของเรา เอวัง
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